Zápis z 19. zasedání kolegia rektora dne 16. března 2015

Přítomni:
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor UK
MUDr. Josef Fontana – člen kolegia rektora
Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. – prorektor UK
Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. – prorektor UK
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. – člen kolegia rektora
Doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. – prorektorka UK
Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. – prorektor UK
Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. – prorektor UK
Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. – prorektorka UK
Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. – prorektor UK
Prof. ThDr. Jan B. Lášek – člen kolegia rektora UK
Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. – člen kolegia rektora
Ing. Miroslava Oliveriusová – kvestorka UK
RNDr. Tomáš Jelínek – kancléř UK
Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK
Omluveni:
Prof. PhDr. Stanislav Štech, DrSc. – prorektor UK
PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. – členka kolegia rektora
1. Kontrola minulého zápisu a úkolů z minulého zasedání kolegia rektora
Závěr: Zápis byl schválen.
2. Kalendář - akce v historické budově Karolina
Závěr: Kolegium rektora vzalo informace na vědomí.
3. Návrh žádosti o prodloužení akreditace – FF UK
(prorektor Štech, v zastoupení pror. Royt)
Filozofická fakulta – návrh žádosti o prodloužení akreditace bakalářského studijního programu
Historické vědy, studijní obor Etnologie se specializací vietnamistika (P/3 – jednooborové studium)
Závěr: Kolegium rektora návrh žádosti projednalo a doporučilo k postoupení na MŠMT ČR.
4. Návrh změn vnitřních předpisů Univerzity Karlovy
- změna Jednacího řádu Vědeckého rady Univerzity Karlovy
- změna Edičního řádu
(kancléř Jelínek)
Závěr: Kolegium rektora bere předložené návrhy se souhlasem na vědomí a po doplnění
předkládacích zpráv doporučuje předložit návrh Změny Jednacího řádu Vědecké rady Univerzity
Karlovy Akademickému senátu Univerzity Karlovy k vnitrouniverzitnímu připomínkovému řízení
a k projednání s tím, že v případě Edičního řádu bude navržen nový předpis, nikoliv změna
stávajícího.

5. Návrh vnitřních pravidel Univerzity Karlovy Informace pro vydávání dodatku k diplomu
absolventům Univerzity Karlovy v období od 1.1. 1999 do roku 2005 (před automatickým
vydáváním dodatku k diplomu)
(prorektorka Králíčková )
Závěr: Kolegium rektora předložený materiál projednalo a s připomínkami ho schvaluje s tím, že bude
zveřejněn na webu.
6. Návrh změny Statutu Stipendia Václava Havla
(prorektor Škrha )
Závěr: Kolegium rektora předložený materiál projednalo a s připomínkami ho schvaluje, změna
Statutu Stipendia Václava Havla bude provedena s účinností od 17.3.2015.
7.

Návrh rozpočtu příspěvku MŠMT na účely financování zvýšených nákladů spojených se
zajišťováním studia studentů se specifickými potřebami pro rok 2015
(PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D., v zastoupení pan rektor)
Závěr: Kolegium rektora předložený materiál projednalo a návrh rozpočtu příspěvku MŠMT ČR na
podporu financování zvýšených nákladů Univerzity Karlovy na studium studentů se specifickými
potřebami pro rok 2015 schvaluje.

8. Doplnění rozpisu příspěvku a dotací na Univerzitě Karlově – bonifikace programů PRVOUK
(kancléř Jelínek)
Závěr: Kolegium rektora bere se souhlasem na vědomí bonifikaci programů PRVOUK v roce 2015
a ukládá příslušně doplnit Rozpis státních neinvestičních dotací a příspěvků na provoz fakult a dalších
součástí Univerzity Karlovy pro rok 2015 před jeho předložením Akademickému senátu UK.
9. Změna hlavního řešitele projektu Univerzitních výzkumných center, Výzkum Země a Vesmíru
metodami teoretické, počítačové a experimentální fyziky (UNCE 204020)
(prorektor Konvalinka)
Závěr: Kolegium rektora předložený materiál projednalo a změnu hlavního řešitele projektu UNCE
204020 schvaluje, dosavadního hlavního řešitele projektu doc. RNDr. Marka Wolfa, CSc., nahradí
doc RNDr. Oldřich Semerák, DSc.
10. Nominace na Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin za rok 2014
(prorektor Gerloch)
Závěr: Kolegium rektora předložený materiál projednalo a Cenu Bedřicha Hrozného doporučuje
udělit takto:
- prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., prof. Dr. Rolf Mentlein a kol.: Glioma Cell Biology (Vídeň:
Springer-Verlag, 2014)
- doc. PhDr. Mireia Ryšková: Pavel z Tarsu a jeho svět (Praha: Karolinum, 2014)
11. Statistické údaje o počtech profesorů a docentů dle fakult UK
(prorektor Gerloch )
Závěr: Kolegium rektora se seznámilo s předloženým materiálem a bere ho na vědomí, s tím že bude
2

předložen na příštím zasedání RKR a děkanům fakult UK bude bude rozeslán informační dopis
ohledně situace na jednotlivých fakultách.
12. Počty přihlášek ke studiu
(prorektorka Králičková )
-

počty přihlášek ke studiu pro a.r. 2015/2016 dle fakult a typu studijního programu (stav
k 28.2.2015)
počty přihlášek ke studiu ve srovnání s roky 2013, 2014 a 2015 dle fakult a typu studijního
programu (stav k 28.2. daného roku)
počty přihlášek ke studiu ve srovnání s roky 2013, 2014 a 2015 grafický přehled dle typu
studijního programu (stav k 28.2. daného roku)

Závěr: Kolegium rektora se seznámilo s předloženým materiálem a bere ho na vědomí s tím, že bude
předložen k projednání na příští zasedání RKR.
13. Dny UK v Paříži a Bruselu
(prorektorka Rovná )
Závěr: Kolegium rektora předložený materiál projednalo a s připomínkami materiál schvaluje.
14. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – výstavba zařízení distribuční soustavy
Mariánské Lázně, Karlovarská, kNN – k tíži pozemku parc. č. 99/8 v k.ú. Mariánské Lázně,
obec Mariánské Lázně, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., zastoupená společností Montprojekt,
a.s. , Pardubice
(kvestorka Oliveriusová)
Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr zřídit věcné břemeno spočívající v právu umístění, zřízení
a provozování zařízení distribuční soustavy Mariánské Lazně, Karlovarská, kNN na pozemku parc. č.
99/8 v k.ú. Mariánské Lázně, obec Mariánské Lazně, v souladu s energetickým zákonem ve prospěch
ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035
v zastoupení společnosti Montprojekt, a.s., Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice, IČ: 28494032
a doporučuje návrh předložit k vyjádření Akademickému senátu UK a Správní radě UK k vydání
předchozího písemného souhlasu podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. C) zákona č. 111/1998 Sb., o
vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření smlouvy.
15. Návrh Opatření rektora o svěření nemovitostí ve vlastnictví UK do správy ÚJOP UK
(kvestorka Oliveriusová)
Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený návrh Opatření rektora o svěření nemovitostí do
správy Ústavu jazykové a odborné přípravy a toto opatření doporučuje postoupit Akademickému
senátu UK ve smyslu čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy v Praze.
16. Návrh Opatření rektora o svěření nemovitostí ve vlastnictví UK do správy Matematickofyzikální fakulty UK
(kvestorka Oliveriusová)
Závěr: Kolegium rektora předložený návrh Opatření rektora o svěření nemovitostí do správy
Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze projednalo a toto Opatření doporučuje
postoupit Akademickému senátu UK ve smyslu čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity
Karlovy.
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17. Informace o přijetích uskutečněných v termínu od 12.2. do 11.3.2015 a informace o přijetích
plánovaných v termínu od 16.3. 2015
(prorektor Škrha)
Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí
18. Příprava Dlouhodobého záměru UK 2016-2020
Závěr: Kolegium rektora materiál projednalo a po zapracování připomínek doporučuje text rozeslat
členům AS UK, děkanům fakult a ředitelům dalších součástí k připomínkám.
19. Sdělení rektora
-

-

-

-

-

avízo jednání s ministrem Chládkem a vícepremiérem Bělobrádkem dne 18.3.2015
informace k QS 2014 World University Rankings
informace k přípravě výročí UK dne 7.4.2015 a programu akce
návrhy nominací osob pro Mezinárodní cenu Karla IV.
k datu 7.4. připravit spuštění portálu „Mezinárodní rada UK“ na webu UK, zveřejnit text
o radě, seznam členů, fotografie, stručné CV, verze: čj a aj, zodpovídá: pror. Kovář, pror.
Konvalinka
informace ze služební cesty do Petrohradu, udělení čestného doktorátu biblistovi ETF UK
prof. ThDr. Petrovi Pokornému, Dr.Sc., zájem Státní univerzity Petrohrad o rozšíření
spolupráce, zodpovídá: pror. Škrha
informace ze služební cesty do Vídně (650. výročí založení), bylo projednáno tzv. Vídeňské
komuniké
informace k úspěšnosti UK v GA ČR: z celkového počtu 1845 posuzovaných návrhů UK
podala 275 návrhů, z tohoto počtu financováno 88 grantů, t.j. úspěšnost 32% (veřejné vysoké
školy mají úspěšnost 24,9%, AV ČR 32,8%); juniorské projekty: za UK 40 návrhů
z celkového počtu 204, z toho bylo financováno 10 grantů, t.j. úspěšnost 25% (úspěšnost
vysokých veřejných škol 25%, AV ČR 35,7%)
informace k jednání se zástupci Ústeckého kraje, prezentace pro studenty medicíny, 31.3.
v 15 hod, Modrá posluchárna
informace k problematice Etnologického ústavu na FF UK
informace k personálním záležitostem na FTVS UK
informace k problematice habilitačního řízení J. Kirchnera
informace ke studijním poplatkům
informace k Majálesům (shodný termín: 1.5.2015, Studentský majáles v Karolinu – záštita i
finanční podpora rektora UK, Majáles v Letňanech – pouze záštita rektora UK, na základě
žádosti bude finanční podpora poskytnuta přímo studentským spolkům UK)
informace k objektu Zahrádky, zadání vypracování znaleckého posudku
informace k přehledu akcí SBZ
žádost o podporu VŠCHT ve věci mezinárodní spolupráce VaV ERA-NET
diskutována účast UK v Dunajské rektorské konferenci, uhrazení členského poplatku za rok
2015
informace k návrhu novely zákona o specializačním vzdělávání
informace o podání trestního oznámení na ICJ CZ s.r.o.
zveřejňování dokumentů na webu UK
informovat fakulty o aktuální nabídce programů a stipendií od nadace Nadání J. Hlávky,
zodpovídá: pror. Kovář

4

20. Sdělení členů kolegia
kancléř Jelínek
- návrh odborové organizace na změny v kolektivní smlouvě
prorektorka Rovná
- informace k návštěvě zástupců Univerzity Leiden
- informace ke spolupráci s CEFRES
- avízo přednášky paní C. Malström z Evropské komise na UK
- předpokládaný termín Zahradní slavnosti UK dne 2.6.2015 ve Valdštejnské zahradě
prorektor Škrha
- informace k výročí 35 let spolupráce UK s Univerzitou Hamburg, červen 2015
- problematika finančních příspěvků na stravné studentům na fakultách UK v různé výši:
odsouhlasena nezbytnost sjednocení výše příspěvků na celé UK na částku 3.000,- měsíčně,
společné jednání na toto téma se zástupci všech zúčastněných fakult
prorektor Gerloch
- informace k přípravě programu VR UK dne 26.3.2015
prof. Volf
- informace k žádosti PF UK o zveřejňování hodnocení fakultních projektů SVV na webových
stránkách, KR vyjadřuje souhlas
- informace k zasedání GA ČR dne 12.3.2015, návrh financování bude předložen na příštím KR
prorektorka Králíčková
- informace ze služební cesty do Velké Británie, avízo návštěvy zástupců z Imperial College
London na UK v průběhu měsíce května nebo června
prorektor Konvalinka
- informace k „Profilovým oblastem UK“
prorektor Royt
- informace k návrhu nové klasifikace sborníků
- informace k NAKI
- avízo dopisu na fakulty v souvislosti s nákupem publikací
prorektor Kovář
- informace k přípravě nového čísla Forum
děkan Lášek
- informace k přípravám oslav Jana Husa
- přednesený návrh ČT k premiéře promítání filmu „Jan Hus“, odsouhlasený termín promítání
dne 28.5.2015 v 18 hod., bude upřesněno místo vhodné k promítání v prostorách Karolina

Zapsali: Květuše Klimentová, Mgr. Václav Hájek
Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK
Příští kolegium rektora se koná dne 23. března 2015.
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